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Diarienummer

2009-06-15
Plats och tid

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-22.45

Beslutande

Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim §§ 72-78, 80-87, Mona
Hilbertsson, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Gunnel Persson, Mikael
Björklund, Robin Gustavsson, Lennart Westdahl, Patrik Jönsson, John
Bruun, Ingrid Nyman, Agne Nilsson, Karin Nilsson, Lena Nilsson, Per-Åke
Purk, Berit Wirödal §§ 73-87, Urban Widmark §§ 72-78, 80-87, Margareta
Axelsson, Thomas Rasmusson, Emma Dehlin §§ 72-75, Rolf Tronäss, LarsGöran Wiberg, Ingrid Jägerhed, Lars Johnsson, Tommy Nilsson, Cecilia
Tornerefelt, Lars-Ivar Ericson §§ 72-78, Åke Sundkvist, Helena Malje,
Petra Johansson, Gösta Johansson, Torsten Ising, Rolf Delcomyn, Pär
Palmgren, Ulf Sjöström, Connie Asterman, Benny Petersson, Zidon
Kristensson, Sven-Erik Andersson, Johan Berglund, Jenny Önnevik, Peter
Groth, Harald Lind, Susanna Kennethsdotter, Kristina Berglund, Christer
Welinder, Jan Nilsson, Leif Nilsson, Anita Peterson, Richard Bernsheim,
Christer Caesar §§ 75-87, Irene Nilsson

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Johan Barnekow, Kerstin Andersson, Andreas Dahlberg, Åke Nilsson,
Gunnel Brännström § 72, §§ 73-74, Christer Jönsson, Mats Sturesson §§ 7987, Inge Hallabro, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Lennart Nilsson §§ 76-87
Bengt Troedsson § 79, Leif Jannerstig § 79

Övriga närvarande
Ersättare

Agneta Söderberg, Gösta Svensson, Leif Jannerstig, Ulrika Johannesson,
Roman Koziol, Sven Jönsson, Lena N Andersson, Bo Anders Friberg, Bengt
Troedsson, Torsten Nilsson, Göran Blomberg, Mats Sturesson, Eva Persson,
Sol-Britt Erlandsson, Gunnel Brännström, Christer Jönsson, Hans Wendel,
Elisabeth Friberg, Niklas Grundström, Lennart Nilsson

Tjänstemän

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson
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Ersättare

Margareta Axelsson och Thomas Rasmusson
Mikael Koenen och Lena Wallentheim
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§ 72

Fråga till omsorgsnämndens ordförande angående arbetsbelastningen bland hemtjänstpersonalen
Beslut

Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet

Tommy Nilsson (S) medges ställa en fråga till omsorgsnämndens ordförande angående
arbetsbelastningen bland hemtjänstpersonalen.
John Bruun (FP) besvarar frågan idag.
Tommy Nilsson (S) tackar för svaret.
___________
Beslut sänt till
Bilaga. Frågan
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§ 73

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige yttrar sig till revisorerna i enlighet med föreliggande förslag.
Yrkanden

Revisor Nils Olof Sennmalm föredrar revisionsrapporten kort och även svaret.
Beskrivning av ärendet

Revisorerna har 2009-02-27 lämnat en revisionsrapport gällande kommunstyrelsens
styrning och uppföljning. Av rapporten framgår att revisorerna funnit att styrelsen i sin
uppsikts- och samordningsroll gentemot övriga nämnder fungerar i huvudsak väl. Enligt
revisorerna bör styrelsen dock utvärdera sina arbetsformer i syfte att främja deltagande
och engagemang för hela kommunstyrelsen.
Vidare har revisorerna identifierat ett antal punkter på åtgärder som kommunstyrelsen
behöver vidta;
- Ett fortsatt arbete för att komma ner till ett hanterbart antal mål.
- Etablera kvalitetsmål
- Tillse att kommunstyrelsen ägnar mer tid åt strategiska frågor, inklusive
personalpolitik
- Utveckla bolagsstyrningen
Yttrande

Allmänt – Strategiskt arbete - Personalpolitik
Inledningsvis vill kommunstyrelsen anföra att den i huvudsak delar revisorernas kommentarer och slutsatser i de olika delarna i rapporten. Vikten av att prioritera arbete med
övergripande målstyrning samt med strategiska frågor kan inte nog understrykas. Som
framgår av rapporten håller kommunledningskontoret på att bygga upp en strategisk
funktion under kommunchefens ledning. Initialt har detta arbete gått ut på att identifiera
ett antal fokusområden, som skall utgöra utgångspunkt för det fortsatta strategiska arbetet. Resultatet av arbetet skall fortlöpande förankras och avrapporteras i kommunstyrelsen. Detta innebär att kommunstyrelsen kommer att ägna mer tid åt strategiskt arbete
framöver och att styrelsens strategiska roll kommer att stärkas. Personalfrågor generellt
samt kompetensförsörjning i ett långsiktigt perspektiv är viktiga delar i detta arbete, inte
minst för att kommunen skall stärka sin attraktionskraft som arbetsgivare.

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 (46)

Diarienummer

2009-06-15
2009/171 007
Forts. § 73
Övergripande styrning och kontroll – målarbete - kvalitetsmål
När det gäller den övergripande målstyrningen kan nämnas att kommunstyrelsen inför
verksamhetsåret 2008 tog fram en ny modell för målstyrning som mer renodlat utgick
från de fyra ledorden i kommunens vision; leva, uppleva, arbeta och lära. Modellen innebar en avsevärd reducering av antalet övergripande mål i förhållande till tidigare år.
Den bygger på att de övergripande målen skall brytas ner på nämnds- och förvaltningsnivå för att sedan, enligt fastställd tidplan, löpande redovisas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Under den förhållandevis korta tid som modellen använts kan
kommunstyrelsens konstatera att antalet nedbrutna mål visserligen har reducerats men
att de fortfarande är allt för många för att styrelsen skall kunna göra en optimal utvärdering. Det kan också konstateras att det finns tydliga skillnader nämnderna emellan hur
man arbetar med nedbrytningen av målen. Kommunstyrelsen har därför för avsikt att
fortsätta verka för både en minskning av antalet nedbrutna mål och ett enhetligare arbetssätt på nämndsnivå.
Någon kommunövergripande modell för kvalitetsmålsarbete finns ännu inte. Kommunstyrelsen kan dock se att det skulle vara ett naturligt nästa steg i målarbetet att arbeta
fram en sådan modell, som bl a innebär regelbundna kvalitetsmätningar och jämförelsetal. I flera nämnder pågår redan idag olika former av kvalitetsarbete. Bl a har barnoch utbildningsnämnden kommit långt och utdelar kvalitetsutmärkelser till enskilda arbetare eller arbetslag.
Bolagsstyrning
Som nämnt ovan har det strategiska arbetet under kommunstyrelsen nu börjat ta form.
En av de frågor som hittills identifierats som mycket angelägen att börja arbeta med är
att skapa en kommunövergripande helhetssyn. En sådan bör genomsyra allt arbete, i såväl nämnder och förvaltningar som våra kommunala bolag. Bolagen kommer naturligtvis att involveras i detta arbete vilket innebär att det kommer att ske en mer aktiv dialog
mellan kommunstyrelsen och bolagen. Förutsättningarna för en mer utvecklad bolagsstyrning i enlighet med revisorernas påpekande kommer därigenom att förbättras.
_____
Kommunstyrelsen 2009-05-20 § 117
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige yttrar sig till revisorerna i enlighet med föreliggande förslag.
Yrkande
Irene Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
_____
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Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-06 § 137 föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige yttrar sig till revisorerna i enlighet med föreliggande förslag.
____________________
Sänt till:
kommunchefen
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§ 74

Trygghetsboende för äldre kommuninvånare

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Hässleholms kommun förvärvar med tillträde den 1 juli 2009 samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB för en preliminär köpeskilling av 23 218 638 kronor.
2. Kommunen överlåter till KunskapsPorten AB samtliga aktier i Ringcentralens
Fastighets AB för en preliminär köpeskilling av 23 218 638 kronor.
3. Ringcentralens Fastighets AB förvärvar av kommunen fastigheterna Hässleholm
Gäddastorp 4:32 (Ekegården) och Hässleholm Lille Mats 2, del av (Kaptensgården),
för en köpeskilling av (17 500 000 + 30 000 000 =) 47 500 000 kronor.
4. Kommunen och Ringcentralens Fastighets AB ingår hyresavtal enligt vilka kommunen förhyr Ekegården och Kaptensgården.
5. Kommunen och Ringcentralens Fastighets AB ingår preliminärt hyresavtal enligt
vilken kommunen förhyr bostäder och lokaler för trygghetsboende, vilka Ringcentralens Fastighets AB åtar sig att uppföra på fastigheterna Hässleholm Macken 13
och Hässleholm Macken 14.
6. Kommunstyrelsens ordförande befullmäktiga att underteckna de för ingående av
ovannämnda överenskommelse och avtal nödvändiga handlingar.
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet liksom Tommy Nilsson (S),
Per-Åke Purk (V), Peter Groth (MP), Rolf Delcomyn (S), Ingrid Nyman (S) och
Thomas Rasmusson (S).
Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag liksom Kerstin
Andersson (C ), Lars-Göran Wiberg (C ) och Robin Gustavsson (KD).
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Tommy
Nilssons (S) och Peter Groths m. fl.yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej.”.
33 ja-röster och 28 nej-röster lämnas. Se bilaga KF § 74.
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Forts § 74
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för sina respektive yrkande.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 mars 2009, § 84, att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige det beslut som framgår ovan, med den skillnaden att under punkt 1 föreslaget förvärv skulle ske per den 1 juni 2009.
I arbetsutskottets beslut anfördes följande.
Kommunen har ett intresse av att kunna erbjuda sina äldre invånare attraktiva bostäder.
Med detta förhållande som utgångspunkt har kommunen inlett överläggningar med
KunskapsPorten AB. Kommunen har ett fortgående samarbete med bolaget med basen i
det gemensamma arbetet att utveckla Norra Station. Parterna har funnit att det finns
goda förutsättningar att utveckla samarbetet till fler områden av betydelse för utvecklingen av Hässleholms kommun. Parterna har nu konstaterat att det bland kommunens
äldre invånare finns ett stort behov av attraktiva, väl anpassade och trygga bostäder.
Den form av boende som särskilt efterfrågas är sådana lägenheter som liknar vanligt lägenhetsboende, men till vilka kommunen har anvisningsrätt. Kommunen, som bedömer
att det under de närmsta åren kommer att finnas ett stort behov, vill nu prioritera denna
typ av boende för äldre, som kan benämnas ”trygghetsboende”.
Kommunen och KunskapsPorten AB är överens om att bolaget, genom det helägda
dotterbolaget Ringcentralens Fastighets AB, skall investera i bostäder med denna boendekaraktär. Detta skall ske genom att sistnämnda bolag på fastigheterna Hässleholm
Macken 13 och Hässleholm Macken 14 låter uppföra trygghetsboende med cirka 70 lägenheter. Tanken är att KunskapsPorten AB, genom dotterbolaget, skall bedriva förvaltning och uthyrning av lägenheterna, men att kommunen skall ha anvisningsrätt till
dem. I anknytning till boendet skall det finnas gemensamma utrymmen för kommunal
service, där omsorgsförvaltningen eller annan lämplig förvaltning kan stationera personal. – Parallellt med ovannämnda investering skall Ringcentralens Fastighets AB överta
äldreboendena på Ekegården och Kaptensgården genom att av kommunen förvärva fastigheterna Hässleholm Gäddastorp 4:32 och Hässleholm Lille Mats 2, del av
Förverkligandet av trygghetsboendet är tänkt att ske på följande sätt. Inledningsvis förvärvar kommunen av Wihlborgs AB samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB.
Detta bolag äger fastigheterna Hässleholm Macken 12, Hässleholm Macken 13 och
Hässleholm Macken 14 vid Grönängsplan i Hässleholm. Bolaget säljs vidare till KunskapsPorten AB. Därefter förvärvar Ringcentralens Fastighets AB äldreboendena Ekegården och Kaptensgården av kommunen. I avtalet varigenom kommunen överlåter aktierna i Ringcentralens Fastighets AB förbinder sig KunskapsPorten AB att på Macken
13 och 14 uppföra ett trygghetsboende. I kontraktet varigenom kommunen överlåter
äldreboendena Ekegården och Kaptensgården förbinder sig Ringcentralens Fastighets
AB att driva nämnda äldreboenden med nuvarande inriktning.
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Kommunen ingår hyresavtal med Ringcentralens Fastighets AB dels avseende Ekegården och Kaptensgården, dels avseende det ännu inte uppförda trygghetsboendet.
Vad gäller Kaptensgården och Ekegården tecknas hyreskontrakt på 15 respektive 13 år
med 75 procents indexreglering av hyran. Hyran för år 2009 bestäms till 4 400 000 respektive 2 500 000 kr. Verksamheten kommer inte att förändras, utan den kommer att
drivas i kommunal regi som hittills.
Vad gäller det ännu inte uppförda trygghetsboendet är det fråga om ett preliminärt avtal,
som ersätts av ett slutligt avtal när bygganden är färdigställd. Någon hyresnivå är inte
bestämd i detta avtal. Den skall utgå baserad på slutligt redovisad och av parterna i samförstånd godkänd projektkostnad.
Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget kommer KunskapsPorten AB
att omedelbart initiera ett projekt i syfte att i nära samarbete med kommunen projektera
och färdigställa trygghetsboendet på Macken-fastigheterna. Projektet kommer att drivas
i transparens med kommunen, i syfte att säkerställa kostandseffektiva lösningar och
rimliga hyresnivåer.
Vid underhandskontakt med kommunens miljöchef har framkommit att det enligt hans
uppfattning inte finns några miljömässiga problem med att bygga på Mackenfastigheterna. Kommunens stadsbyggnadschef förutser inte några särskilda problem,
men påpekar att byggnation av bostäder på aktuell plats kräver ändring av detaljplanen.
I aktieöverlåtelseavtalet enligt vilket KunskapsPorten AB av kommunen förvärvar
samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB ges kommunen rätt att under vissa omständigheter återköpa bolaget i det fall inte ett slutligt hyresavtal har ingåtts med KunskapsPorten AB inom två år avseende trygghetsboendet på Macken-fastigheterna. På
detta sätt tillförsäkras att inte byggprojektet onödigtvis försenas.
Enligt ovannämnda aktieöverlåtelseavtal skall vidare, som säkerhet för Kunskapsportens AB:s fullgörande av sina förpliktelser avseende färdigställande av trygghetsboendet på Macken-fastigheterna, gälla dels att KunskapsPorten AB inte får avyttra sina aktier i Ringcentralens Fastighets AB, dels att samtliga aktier i detta bolag lämnas i pant
till kommunen till dess att villkoren vad avser byggprojektet är uppfyllda.
Kommunen kommer att ha ensam kontroll över vilka personer som erbjuds boende på
samtliga aktuella boenden.
Det kan antas att efterfrågan på boende av det nu aktuella slaget, ett trygghetsboende
för äldre kommer att öka framgent. Med de föreslagna åtgärderna kommer Hässleholms
kommun att kunna erbjuda ett attraktivt sådant boende. Genom att låta en utomstående
aktör, KunskapsPorten AB, äga och förvalta boendena frigörs kommunala medel som
kan användas till andra ändamål. Kommunen har sedan tidigare ett framgångsrikt samarbete med KunskapsPorten AB vad gäller t ex Norra Station och det framstår som
mycket positivt och önskvärt att detta samarbete nu kan utvecklas ytterligare.
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Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2009, § 71, i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Den 18 maj 2009, § 48, beslutade kommunfullmäktige på yrkande av företrädare för S,
V och MP att återremittera ärendet enligt minoritetens yrkande med motiveringen dels
att man ville ha en konsekvensutredning av behovet av antal platser, dels en kontroll av
beslutet kring det policydokument om att kommunen ska äga de fastigheter man huvudsakligen bedriver verksamhet i.
I anledning av återremissen har kommunledningskontoret tagit del av en utredning utförd på omsorgsförvaltningen under 2008 om sambandet mellan inrättande av trygghetsboende och dess effekt på behovet av och efterfrågan på platser i särskilt boende i
kommunen. Utredningens slutsats är att om trygghetsboende erbjuds minskar behovet
av och efterfrågan på särskilt boende för alla grupper utom de mycket svårt dementa. I
utredningen görs vidare bedömningen att om 70 platser i trygghetsboenden byggs
minskar inom loppet av två år behovet av platser i särskilt boende med åtminstone 2025 platser, kanske mer.
Den 17 juni 1991 beslutade kommunfullmäktige att anta följande riktlinjer för kommunens fastighetsinnehav.
-

Långsiktiga lokalbehov bör i princip i första hand tillgodoses i kommunens egna
fastigheter, exempelvis skolor, barnstugor, servicehus och andra byggnader som bedöms användas vid långsiktiga kommunala verksamheter,

-

kortsiktiga lokalbehov (max 5 år) kan alternativt lösas genom förhyrning på öppna
lokalmarknaden,

-

kommunen avvecklar successivt de fastigheter som ej primärt behövs för den egna
verksamheten eller exploatering för bostads- och industriändamål.

I förevarande ärende är första strecksatsen aktuell. Formuleringen ger en viss, om än
begränsad, möjlighet att bedriva långsiktiga kommunala verksamheter i fastigheter som
inte ägs av kommunen. Den överenskommelse med KunskapsPorten AB som detta beslutsförslag syftar till innehåller två delar, dels byggande av trygghetsboende, dels
överlåtelse av Ekegården och Kaptensgården. För att överenskommelsen skall komma
till stånd krävs att man är överens i båda delarna. I annat fall kommer ingen överkommelse till stånd och byggande av trygghetsboende blir inte av. Mot denna bakgrund bedömer kommunledningskontorets att överlåtelsen av Ekegården och Kaptensgården kan
anses vara i överensstämmelse med ovannämnda policy.
Avslutningsvis vill kommunledningskontoret närmare precisera under vilka omständigheter kommunens försäljning av ovannämnda bolag kan gå tillbaka. I de handlingar
som är tänkt att upprättas med stöd av detta beslut har KunskapsPorten AB samtyckt till
att följande skrivningar finns med .
”7 Återköpsrätt
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7.1 Säljaren har rätt att återköpa samtliga aktier i bolaget därest Köparen inte fullgör
sina åtaganden enligt vad som stadgas ovan under rubriken ”Bakgrund”. Denna rätt
skall gälla om parterna till följd av försummelse från köparens sida inte ingått slutligt
hyresavtal senast två år efter detta avtals undertecknande. Med slutligt hyresavtal avses
ett avtal som är så preciserat att ett bindande hyresavtal kan anses ha ingåtts mellan
parterna. En försening av projektets färdigställande ger inte rätt till återköp om förseningen är en följd av åtgärder på kommunens sida eller är en följd av myndighetsbeslut
eller annan händelse som Köparen inte rår över. Projektet skall genomföras utan onödig
tidsutdräkt och i överensstämmelse med en tidsplan som skall fastställas av parterna
efter att lagakraftvunnet beslut om detaljplan föreligger. Parterna förbinder sig att verka
för att ifrågavarande detaljplan skyndsamt framarbetas för beslut.
7.2 Som säkerhet för KunskapsPortens fullgörande av sina förpliktelser och kommunens rätt till återköp gäller dels att KunskapsPorten inte får avyttra aktier i Mackenbolaget dels att samtliga aktier i detta bolag lämnas i pant till kommunen, enligt ett särskilt
mellan parterna upprätta pantförskrivningsavtal, bilaga 4.4, till dess att villkoren vad
avser ovannämnda projekt är uppfyllt.
7.3 Skulle säljaren påfordra återköp och därest villkoren för sådant återköp föreligger
skall priset bestämmas med utgångspunkt från värdet av fastigheterna Hässleholm
Macken 12, Hässleholm Macken 13 och Hässleholm Macken 14 samt fastigheterna
Hässleholm Gäddastorp 4:32 och Hässleholm Lille Mats 2 (del av); de två senare fastigheterna skall bolaget förvärva av kommunen. Värdet av dessa fastigheter skall anses
vara 69 miljoner kr, till vilket belopp skall läggas kostnader för lagfart vid förvärv av de
två sistnämnda fastigheterna. Sålunda beräknat belopp skall justeras i förhållande till
ändringar av konsumentprisindex (KPI). Vidare skall bolagets övriga tillgångar och
skulder beaktas”
I avsnittet ”Bakgrund” stadgas följande.
”Bakgrund
Parterna har konstaterat att det bland kommunens äldre invånare finns ett stort behov av
attraktiva, väl anpassade och trygga bostäder. Den form av boende som särskilt efterfrågas är sådana lägenheter som liknar vanligt lägenhetsboende, men till vilka kommunen har anvisningsrätt. Kommunen, som bedömer att det under de närmsta åren kommer att finnas ett stort behov, vill nu prioritera denna typ av boende för äldre, som kan
benämnas ”trygghetsboende”.
Kommunen och KunskapsPorten AB är överens om att bolaget genom förestående förvärv av Ringcentralens Fastighets AB, skall investera i bostäder med denna boendekaraktär. Detta skall ske genom att bolaget på fastigheterna Hässleholm Macken 13 och
Hässleholm Macken 14 låter uppföra trygghetsboende med cirka 70 lägenheter. Tanken
är att KunskapsPorten AB, genom dotterbolaget, skall äga och förvalta lägenheterna
och medan kommunen skall ha anvisningsrätt vad gäller hyresgästerna. I anknytning till
boendet skall det finnas gemensamma utrymmen för kommunal service, där omsorgsförvaltningen eller annan lämplig förvaltning kan stationera personal.”
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Det är kommunledningskontorets uppfattning att återköpsrätten som den är formulerad
ger kommunen ett rimligt skydd mot oönskade konsekvenser om det skulle hända att
trygghetsboendet inte kan genomföras.
_____
Kommunstyrelsen 2009-06-09 § 125
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Hässleholms kommun förvärvar med tillträde den 1 juli 2009 samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB för en preliminär köpeskilling av 23 218 638 kronor.
2. Kommunen överlåter till KunskapsPorten AB samtliga aktier i Ringcentralens
Fastighets AB för en preliminär köpeskilling av 23 218 638 kronor.
3. Ringcentralens Fastighets AB förvärvar av kommunen fastigheterna Hässleholm
Gäddastorp 4:32 (Ekegården) och Hässleholm Lille Mats 2, del av (Kaptensgården),
för en köpeskilling av (17 500 000 + 30 000 000 =) 47 500 000 kronor.
4. Kommunen och Ringcentralens Fastighets AB ingår hyresavtal enligt vilka kommunen förhyr Ekegården och Kaptensgården.
5. Kommunen och Ringcentralens Fastighets AB ingår preliminärt hyresavtal enligt
vilken kommunen förhyr bostäder och lokaler för trygghetsboende, vilka
Ringcentralens Fastighets AB åtar sig att uppföra på fastigheterna Hässleholm
Macken 13 och Hässleholm Macken 14.
6. Befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna de för ingående av
ovannämnda överenskommelse och avtal nödvändiga handlingar.
Yrkanden
Tommy Nilsson, S, yrkar avslag till det förslagna beslutet, liksom Per-Åke Purk, V och
Peter Groth, MP.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons avslagsyrkande röstar nej.” 8 ja-röster och 7
nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, C, Pär Palmgren, M, Douglas Roth, M, Lena
Olsson, C, Robin Gustavsson, KD, John Bruun, FP, Torsten Ising, FV och Urban Widmark, M.
Följande röstar nej: Tommy Nilsson, S, Lena Wallentheim, S, Rune Stensby, S, Irene
Nilsson, S, Per-Åke Purk, V, Peter Groth, MP och Harald Lind, SD.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 166 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
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1. Hässleholms kommun förvärvar med tillträde den 1 juli 2009 samtliga aktier i Ringcentralens Fastighets AB för en preliminär köpeskilling av 23 218 638 kronor.
2. Kommunen överlåter till KunskapsPorten AB samtliga aktier i Ringcentralens
Fastighets AB för en preliminär köpeskilling av 23 218 638 kronor.
3. Ringcentralens Fastighets AB förvärvar av kommunen fastigheterna Hässleholm
Gäddastorp 4:32 (Ekegården) och Hässleholm Lille Mats 2, del av (Kaptensgården),
för en köpeskilling av (17 500 000 + 30 000 000 =) 47 500 000 kronor.
4. Kommunen och Ringcentralens Fastighets AB ingår hyresavtal enligt vilka kommunen förhyr Ekegården och Kaptensgården.
5. Kommunen och Ringcentralens Fastighets AB ingår preliminärt hyresavtal enligt
vilken kommunen förhyr bostäder och lokaler för trygghetsboende, vilka Ringcentralens Fastighets AB åtar sig att uppföra på fastigheterna Hässleholm Macken 13
och Hässleholm Macken 14.
6. Befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna de för ingående av
ovannämnda överenskommelse och avtal nödvändiga handlingar.
Reservation
Tommy Nilsson (S), deltar inte i beslutet och medges lägga följande protokollsanteckning:” Som ledamot i KS AU deltar jag inte i beslutet med följande motivering: Det är
ett ärende som i ett mycket kärvt ekonomiskt läge i allra högsta grad kan komma att påverka Hässleholms kommuns ekonomi – negativt eller positivt. Att i detta läge lägga
handlingarna på bordet tycker jag är djupt odemokratiskt och kan inte acceptera detsamma. Som KS AU-ledamot har jag inte fått möjligheten att på ett rimligt sätt sätta
mig in i handlingarna.”
___________________
Sänt till:
On
klk – kommunjurist
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§ 75

Nytt ansvarsområde för tekniska nämnden, ny organisation av
tekniska kontoret samt framtida alternativa driftsformer

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra den organisationsförändring av tekniska kontoret inklusive överförandet dit av viss personal från andra förvaltningar
som framgår av föreliggande förslag.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för tekniska nämnden på sätt
som framgår av bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för fritidsnämnden på sätt
som framgår av bilaga 2.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utredningen om huruvida hela eller viss
del av tekniska kontoret bedriven verksamhet skall överföras till ett av kommunen
helägt aktiebolag. Kommunstyrelsen skall snarast återkomma till kommunfullmäktige med förslag på principbeslut i frågan.
5. Den del i förslaget som gäller bemanning av ”fordonsavdelningen” (1.1.2) skall ske
inom ramen för tekniska nämndens budget avseende verksamhetsåret 2009. Frågan
skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
6. Någon ekonomisk kompensation enligt förslagets punkt 1.2.4 är inte aktuell under
2009 och frågan skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret
2010.
7. Någon överföring av verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan från tekniska
kontoret till barn- och utbildningsförvaltningen ska inte genomföras.
Yrkande

Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Tommy Nilsson (S), Benny Petersson (S), Per-Åke Purk (V) och Lena Wallentheim (S)
yrkar avslag på hela förslaget.
Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på p 4 och bifall till övriga punkter.
Peter Groth (MP) yrkar bifall till alla punkter utom p 4 som han yrkar avslag på. Dessutom yrkar han att p 7 ska utredas vidare och yrkar därmed avslag även på denna.
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Omröstning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och Tommy
Nilssons , Patrik Jönssons respektive Peter Groths yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
För att få fram ett motförslag ställer ordföranden proposition på Tommy Nilssons yrkande, Patrik Jönssons yrkande och Peter Groths yrkande och finner Tommy Nilssons
yrkande utsett till motförslag.
Votering begärs.

Tommy Nilssons yrkande utses till huvudförslag i denna votering. För att utse motförslag frågar ordföranden på Patrik Jönssons yrkande och Peter Groths yrkande och finner
Peter Groths yrkande bifallet.
I voteringen att utse motförslag godkänns följande voteringsproposition: ”Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar ja. Den som stöder Peter Groths yrkande röstar
nej.”
23 ja-röster och 6 nej-röster avges. 32 avstår från att rösta. Tommy Nilssons yrkande
har alltså utsetts till motförslag. Se bilaga KF § 75.
I huvudvoteringen godkänns följande voteringsproposition. ”Den som stöder kommunstyrelsens föslag röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej.”
34 ja-röster och 22 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. Se bilaga KF § 75.
Kommunfullmäktige har alltså bifallit kommunstyrelens förslag.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 31 oktober 2007, § 197, åt kommunchefen att
”göra en översyn av samtliga förvaltningar i syfte att identifiera verksamheter som kan
vara lämpliga att samordna i en nybildad enhet för servicetjänster”.
Konsult anlitades som i april 2008 i förstudie föreslog, såvitt nu är av intresse, att ”den
direkta verksamhetsstödjande servicen såsom till exempel kost, städ, transporter, vaktmästeri, fordon etc överförs och samlas hos den tekniska nämnden och förvaltningen.”
– I förstudien benämndes denna service kategori A.
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Den 9 juni 2008 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta utredningen gällande enhet för servicetjänster. Kommunfullmäktige ställde sig i
princip bakom att kommunal service av kategori A, med undantag av kommunens
kostverksamhet, samlades under tekniska nämnden i enlighet med intentionerna i rapporten. Fullmäktige beslutade också att förslaget i förstudien om att överföra ansvaret
för verksamhetslokaler på Hässleholmsbyggen AB i nuläget inte var aktuellt och därför
inte skulle omfattas av uppdraget.
Den 27 augusti 2008 presenterade den tekniske chefen vid möte i tekniska nämndens
arbetsutskott ett organisationsförslag, daterat den 26 augusti 2008, rev A, gällande tekniska nämndens verksamhetsområde. Den 11 september 2008 bordlades ärendet i tekniska nämnden. Den 7 oktober 2008 behandlades ärendet ånyo i tekniska nämnden,
varvid ett nytt organisationsförslag daterat den 29 september 2008, rev B, godkändes.
Det nya förslaget skiljer sig från det gamla på så sätt att varken lokalförsörjningsavdelningen eller exploateringsavdelningen skall omfattas av tekniska nämndens verksamhetsområde.
Information enligt MBL § 19 har lämnats och förhandling enligt MBL §§ 11 och 14 har
hållits med slutdatum den 26 september 2008. En riskbedömning har gjorts.
Tekniska nämndens förslag den 29 september 2008 har remitterats för yttrande till barnoch utbildningsnämnden, fritidsnämnden och omsorgsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande anfört bland annat följande. Grundskolans
vaktmästeri administreras i dag av tekniska kontoret. I egen regi finns sex vaktmästare i
gymnasieskolan. Nämnden avstyrker på anförda skäl förslaget att dessa tjänster flyttas
till tekniska kontoret.
Fritidsnämnden har i yttrande anfört bland annat följande. Enligt tekniska kontorets utredning har fritidsförvaltningen 1,5 lokalvårdare på Qpoolen. Denna uppgift är felaktig.
Där finns istället 1,0 tjänst som vaktmästare med bland annat lokalvårdsuppgifter i
tjänsten. - Ekonomisk kompensation kan inte följa med i övergången, utan i så fall personell resurs som förs över till administration, lönehantering och arbetsledning. – Avseende Tyringeområdet måste fördjupade diskussioner föras om den praktiska fördelningen av arbetsledningen. – Av yttrandet framgår inte att fritidsnämnden motsätter sig
genomförandet av tekniska kontorets förslag.
Omsorgsnämnden har inte något att erinra mot förslaget.
I kommunledningskontorets beslutsförslag daterat den 25 februari 2009 anfördes följande.
Bedömning och förslag
1) Tekniska kontoret – ny stöd- och serviceorganisation
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1.1) Organisation, uppgifter och bemanning
Med utgångspunkt i det av tekniska nämnden beslutade organisationsförslaget föreslår
kommunstyrelsen följande förändringar.
Tekniska kontorets organisation ändras på så sätt att det får ett samlat ansvar för hela
kommunens behovs av stöd och service vad gäller vaktmästerifunktioner, fordonshantering, transporter, städfunktion och underhåll av gator, vägar och parker.
Mot bakgrund av vad barn- och utbildningsnämnden anfört delar dock kommunstyrelsen nämndens bedömning att någon personal från barn- och ungdomsförvaltningen inte
skall överföras till tekniska kontoret. Samtliga befintliga vaktmästartjänster vid gymnasieskolan, enligt nämnden sex stycken, skall alltså även fortsättningsvis vara placerade
vid barn- och ungdomsförvaltningen. – Nämndens fordonsadministration föreslås dock
flyttas till tekniska nämnden
Vad fritidsnämnden anfört föranleder inte kommunstyrelsen att göra någon annan bedömning än tekniska kontoret. Dock skall justering av personalstyrkan göras mot bakgrund av vad nämnden anfört angående vaktmästare på Qpoolen
Tekniska kontoret skall vara indelat i avdelningar. Kontoret skall fortsättningsvis ha
följande organisation, uppgifter och bemanning
1.1.1 Stab
Stab finns i tekniska kontorets nuvarande organisation
Uppgifter
Staben ska vara en servicefunktion till tekniska nämnden, tekniske chefen och de olika
avdelningarna inom tekniska kontoret.
Bemanning
4 tjänster, samma som idag
Avdelningschef (Tekniska chefen )
Nämndsekreterare
Förvaltningsekonom
Informationsansvarig
1.1.2. Fordonsavdelningen
Fordonsavdelningen blir en ny avdelning
Uppgifter
Fordonsavdelningen blir en ny avdelning som skall ansvara för köp och försäljning av
fordon och även följa upp kommunens leasingavtal gällande fordon. Avdelningen
kommer att initialt ansvara för cirka 180 fordon samt även för en maskinpark bestående
av till exempel traktorer, gräsklippare, släp och liknande.
Justering
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Bemanning
Två handläggare, nya tjänster
Övrigt
Varje förvaltning skall utse en person benämnd fordonsansvarig som skall vara förvaltningens kontaktperson gentemot fordonsavdelningen.
1.1.3. Lokalvårdsavdelningen
Lokalvårdsavdelningen finns i tekniska kontorets nuvarande organisation.
Uppgifter
Lokalvårdsavdelningen skall ansvara dels för städning av kommunens lokaler och dels
för textiltvätt åt kommunens förvaltningar.
Bemanning
134,5 tjänster, varav 3 tjänster överförs från annan förvaltning
Avdelningschef
6 gruppledare/administrativ personal
125,5 lokalvårdare
2 textiltvättpersonal
Anmärkning: Justering i tekniska kontorets förslag har gjorts på så sätt att antalet tjänster har minskats med 1,5, eftersom fritidsnämnden upplyst om att vid Qpoolen finns 1
tjänst som vaktmästare i stället för 1,5 tjänst som lokalvårdare, vilket angetts i tekniska
nämndens förslag.
1.1.4. Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningen finns i tekniska kontorets nuvarande organisation
Uppgifter
Fastighetsavdelningen skall ansvara för
a) Förvaltningen av kommunens fastighetsbestånd (byggnader) bestående av allmänna
fastigheter, såsom äldreboende, förskolor, skolor och idrottsanläggningar
b) Extern och intern uthyrning av de av tekniska kontoret förvaltade fastigheterna och
lokalerna.
c) Upphandling, projektledning och besiktning av delar av kommunens fastighetsprojekt
Bemanning
92 tjänster inklusive 3 säsongsarbetare. 7 tjänster överförs från andra förvaltningar
Avdelningschef
2 förvaltare
1 projektledare bygg
5 arbetsledare
Justering
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70 vaktmästare/servicetekniker/förrådsmän
12 administrativ personal
1 arbetsmiljöingenjör
Anmärkning: Enligt barn- och utbildningsnämnden finns det hos nämnden sex vaktmästartjänster och inte sju som angetts i förslaget. Vidare finns det enligt fritidsnämnden ytterligare en vaktmästaretjänst där jämfört med förslaget. Eftersom inte några
vaktmästare skall flyttas från Barn- och utbildningsförvaltningen får fastighetsavdelningen 70 vaktmästare/servicetekniker/förrådsmän i stället för föreslagna 76.
1.1.5. Gata/markavdelningen
Gata/markavdelningen finns i tekniska kontorets nuvarande organisation
Uppgifter
Gata/markavdelningen skall ansvara för
a) Drift och underhåll av det kommunala gatu- och markinnehavet, till exempel parkoch grönytor, idrottsplatser, insjöbadplatser, motionsslingor och kommunens
skogsinnehav (exklusive Hovdalaområdet).
b) Trafiksäkerhet och trafikplanering.
c) Att för tekniska kontorets räkning vara remissinstans gällande detaljplaner och
fastighets-, mark- och infrastrukturfrågor.
d) Utredningar inom till exempel dikes-, dagvatten-, buller-, trafik-, tillgänglighetsoch trygghetsområdet.
e) Upphandling, projektledning och besiktning av kommunens anläggningsprojekt.
Bemanning
41 tjänster inklusive 5 säsongsarbetare. 5 tjänster överförs från andra förvaltningar och
1 tjänst är ny.
Avdelningschef
Trafikingenjör
Planeringsingenjör
2 projektledare anläggning, varav 1 ny tjänst
Tillgänglighetsrådgivare
2 administrativ personal
Gatusektionen
10 tjänster, varav 1 säsongsarbetare
Parksektionen
23 tjänster, varav 4 säsongsarbetare

1.2 Genomförande
1.2.1 Allmänt
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De föreslagna förändringarna skall genomföras snarast möjligt under 2009.
1.2.2. Lokalfrågan
Utgångspunkten är att medarbetarna inom respektive avdelning skall lokaliseras så
samlat som möjligt, vilket innebär att det kommer att kräva en del omflyttningar och
ombyggnationer innan den nya organisationen kommer på plats.

1.2.3. Överflyttning av personal och arbetsuppgifter från övriga förvaltningar
Såsom framgår ovan under 1.1 flyttas viss personal från övriga förvaltningar till den
nya stöd- och serviceorganisationen. Nedan framgår från vilka förvaltningar och i vilken omfattning detta kommer att ske. Huvudprincipen under genomförandeprocessen
skall vara att merparten av de berörda medarbetarna i huvudsak behåller den typ av arbetsuppgifter som de haft tidigare.
Fritidsförvaltningen
6 vaktmästare och 1 lokalvårdare från Österås idrottsområde
0,5 lokalvårdare från Vittsjöområdet
5 vaktmästare och 1,5 lokalvårdare från Tyringe idrottsområde
1 vaktmästare från Qpoolen. Gäller bland annat städning av idrottshallsdelen under
dagtid, måndag – fredag. Arrangemangsstädning beställs hos tekniska kontoret och bekostas av respektive arrangör
Administrationen av fordon
Barn- och ungdomsförvaltningen
Administrationen av fordon
Omsorgsförvaltningen
Administrationen av fordon
Socialförvaltningen
Administrationen av fordon
Övriga förvaltningar i stadshuset och kulturförvaltningen
Administrationen av fordon
Sammantaget överförs alltså till tekniska kontoret 15 tjänster, varav 12 vaktmästare och
3 lokalvårdare.
Justering av tekniska kontorets förslag har gjorts mot bakgrund av vad som ovan anförts
under avsnitten 1.1.3 och 1.1.4.
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1.2.4. Ekonomisk kompensation
Tekniska kontoret föreslås erhålla ekonomisk kompensation från berörda förvaltningar
för de ökade kostnader för administration, lönehantering och arbetsledning som överföringen av personal medför.

2. Fråga om överflyttning av tekniska kontorets verksamhet till aktiebolag
Det bedöms att frågan om huruvida hela eller viss del av tekniska kontoret bedriven
verksamhet skall överföras till ett av kommunen helägt aktiebolag behöver utredas
ytterligare. Kommunstyrelsen bör därför snarast återkomma till kommunfullmäktige
med förslag till principbeslut i frågan.
3. Ändring av reglementet för tekniska nämnden
Ovan beskrivna förslag till förändringar innebär förändringar av tekniska nämndens ansvarsområde. Förslag till ändring i form av tillägg i reglementet för tekniska nämnden
har därför utarbetats, se bilaga 1.
4. Ändring av reglementet för fritidsnämnden
Såsom framgår ovan föreslås att alla vaktmästare och lokalvårdare hos fritidsförvaltningen överförs till tekniska kontoret. Att ansvaret för dessa uppgifter sålunda överflyttas från tekniska nämnden bör framgå av nämndens reglemente. Förslag till ändring
i form av tillägg i reglementet framgår av bilaga 2.
Den 11 mars 2009 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, § 63, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra den organisationsförändring av tekniska kontoret inklusive överförandet dit av viss personal från andra förvaltningar som
framgår av föreliggande förslag.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för tekniska nämnden på sätt
som framgår av bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för fritidsnämnden på sätt som
framgår av bilaga 2.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utredningen om huruvida hela eller viss
del av tekniska kontoret bedriven verksamhet skall överföras till ett av kommunen helägt aktiebolag. Kommunstyrelsen skall snarast återkomma till kommunfullmäktige med
förslag på principbeslut i frågan.
5. Verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan skall överföras från tekniska nämndens
ansvarsområde till barn- och utbildningsnämndens område.
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6. Den del i förslaget som gäller bemanning av ”fordonsavdelningen” (1.1.2) skall ske
inom ramen för tekniska nämndens budget avseende verksamhetsåret 2009. Frågan
skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
7. Någon ekonomisk kompensation enligt förslagets punkt 1.2.4 är inte aktuell under
2009 och frågan skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret
2010.
Förhandlingar enligt § 11 MBL har därefter skett den 17 mars 2009 och enligt 14 §
MBL den 30 mars 2009. Förhandlingar i den centrala samverkansgruppen har ägt rum
den 20 mars 2009. En riskbedömning har genomförts den 25 mars 2009 och har gåtts
igenom på förhandlingen den 30 mars.
Den 1 april 2009, § 58, beslutade kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag vad gällde punkterna 1-4 . Punkterna 5-7 fick följande lydelser.
5. Den del i förslaget som gäller bemanning av ”fordonsavdelningen” (1.1.2) skall ske
inom ramen för tekniska nämndens budget avseende verksamhetsåret 2009. Frågan
skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
6. Någon ekonomisk kompensation enligt förslagets punkt 1.2.4 är inte aktuell under
2009 och frågan skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret
2010.
7. Eventuella följdändringar till följd av att inget beslut tas om att överföra verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan ska ses över inför slutligt beslut.
Den 18 maj 2009, § 49, beslutade kommunfullmäktige på yrkande av företrädare för S,
V och MP att återremittera ärendet enligt minoritetens yrkande med motiveringen att
konsekvenserna för övriga förvaltningars ekonomi och service ska utredas.
Barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har
yttrat sig enligt vad som framgår ovan. Vad gäller frågan om konsekvenserna för förvaltningarnas service innebär det föreliggande förslaget enligt kommunledningskontorets bedömning en möjlighet att erbjuda förbättrad service genom att tekniska kontoret,
på det sätt som beskrivs ovan, får ett samlat ansvar för hela kommunens behovs av stöd
och service.
Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna innebär förslaget att de ekonomiska resurser
som hänför sig till personal som flyttas över till tekniska kontoret följer med dit. De
förvaltningar som inte berörs av överföringen av personal bedöms inte heller påverkas
ekonomiskt av förslaget.
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Kommunstyrelsen 2009-06-09 § 126
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra den organisationsförändring av tekniska kontoret inklusive överförandet dit av viss personal från andra förvaltningar
som framgår av föreliggande förslag.
2 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för tekniska nämnden på sätt
som framgår av bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för fritidsnämnden på sätt
som framgår av bilaga 2.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utredningen om huruvida hela eller viss
del av tekniska kontoret bedriven verksamhet skall överföras till ett av kommunen
helägt aktiebolag. Kommunstyrelsen skall snarast återkomma till kommunfullmäktige med förslag på principbeslut i frågan.
5. Den del i förslaget som gäller bemanning av ”fordonsavdelningen” (1.1.2) skall ske
inom ramen för tekniska nämndens budget avseende verksamhetsåret 2009. Frågan
skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
6. Någon ekonomisk kompensation enligt förslagets punkt 1.2.4 är inte aktuell under
2009 och frågan skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret
2010.
7. Någon överföring av verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan från tekniska
kontoret till barn- och utbildningsförvaltningen ska inte genomföras.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg, C, yrkar bifall till det förslagna beslutet med den ändringen att
punkt 7 skall formuleras enligt följande: ”Någon överföring av verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan från tekniska kontoret till barn- och utbildningsförvaltningen
ska inte genomföras”.
Tommy Nilsson, S, yrkar avslag till det föreslagna beslutet med den av Lars-Göran Wiberg yrkade ändringen. I detta instämmer Per-Åke Purk, V.
Peter Groth, MP, yrkar bifall till det förslagna beslutet med den av Lars-Göran Wiberg
yrkade ändringen, dock yrkar Peter Groth avslag vad gäller punkterna 4 och 7.
Votering begärs
Ordföranden utser arbetsutskottets beslutsförslag med den av Lars-Göran Wiberg yrkande ändringen till huvudförslag. För att utse motförslag ställer han proposition på
dels Tommy Nilssons, S, avslagsyrkande, dels på Peter Groths, MP, yrkande och finner
att Tommy Nilssons förslag skall vara motförslag. Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder arbetsutskottets förslag med den av Lars-Göran Wiberg yrkade
ändringen röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons avslagsyrkande röstar nej.” 8 jaröster och 6 nej-röster avges. En ledamot avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, C, Pär Palmgren, M, Douglas Roth, M, Lena
Olsson, C, Robin Gustavsson, KD, John Bruun, FP, Torsten Ising (FV) och Urban
Widmark, M.
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Följande röstar nej: Tommy Nilsson, S, Lena Wallentheim, S, Rune Stensby, S, Irene
Nilsson, S, Per-Åke Purk, V, och Harald Lind, SD.
Följande avstår från att rösta: Peter Groth, MP.
Reservation
Tommy Nilsson, S, Per-Åke Purk, V och Peter Groth, MP, reserverar sig till förmån för
sina egna yrkanden.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-03 § 167 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra den organisationsförändring av tekniska kontoret inklusive överförandet dit av viss personal från andra förvaltningar
som framgår av föreliggande förslag.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för tekniska nämnden på sätt
som framgår av bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra reglementet för fritidsnämnden på sätt
som framgår av bilaga 2.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utredningen om huruvida hela eller viss
del av tekniska kontoret bedriven verksamhet skall överföras till ett av kommunen
helägt aktiebolag. Kommunstyrelsen skall snarast återkomma till kommunfullmäktige med förslag på principbeslut i frågan.
5. Den del i förslaget som gäller bemanning av ”fordonsavdelningen” (1.1.2) skall ske
inom ramen för tekniska nämndens budget avseende verksamhetsåret 2009. Frågan
skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret 2010.
6. Någon ekonomisk kompensation enligt förslagets punkt 1.2.4 är inte aktuell under
2009 och frågan skall hänskjutas till budgetberedningen avseende verksamhetsåret
2010.
7. Eventuella följdändringar till följd av att inget beslut tas om att överföra
verksamhetsvaktmästarna inom grundskolan från tekniska kontoret till barn- och utbildningsförvaltningen ska ses över inför slutligt beslut.
Reservation
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Tommy Nilsson (S), deltar inte i beslutet och medges lägga följande protokollsanteckning:” Som ledamot i KS AU deltar jag inte i beslutet med följande motivering: Det är
ett ärende som i ett mycket kärvt ekonomiskt läge i allra högsta grad kan komma att påverka Hässleholms kommuns ekonomi – negativt eller positivt. Att i detta läge lägga
handlingarna på bordet tycker jag är djupt odemokratiskt och kan inte acceptera detsamma. Som KS AU-ledamot har jag inte fått möjligheten att på ett rimligt sätt sätta
mig in i handlingarna.”
_____________________
Sänt till:
Samtliga nämnder och förvaltningar
klk – kommunchef
klk – ekonomistab
klk – personalstab
klk - kommunjurist
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§ 76

Sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll - antagande

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ny sotnings- och brandskyddstaxa för 2009, som bygger på ett avtal om sotningsindex mellan Svenska Kommunförbundet och skorstensfejarmästarna.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommunfullmäktige har enligt beslut 2003-03-31, § 55 beslutat att följa
och tillämpa sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83. Taxorna för sotning och brandskyddskontroll är indexuppräknade med 3,14% och börjar
gälla från och med 2009-04-01.
_____
Kommunstyrelsen 2009-05-20 § 107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ny sotnings- och brandskyddstaxa för 2009, som bygger på ett avtal om sotningsindex mellan Svenska Kommunförbundet och skorstensfejarmästarna.
Förslag till rättelse
Föreslås att rättelse ska göras så att Hässleholms kommun anges i taxan.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 122 beslutar att föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
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Kommunfullmäktige godkänner ny sotnings- och brandskyddstaxa för 2009, som bygger på ett avtal om sotningsindex mellan Svenska Kommunförbundet och skorstensfejarmästarna.
_____________________
Sänt till:
rtj
kfs

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

28 (46)

Diarienummer

2009-06-15
2006/624 101

§ 77

Motion om krav på skadestånd vid vandalisering – svar

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalles.
Yrkanden

Sven-Erik Andersson (C), Tommy Nilsson (S), Rolf Tronäss (M) och Irene Nilsson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Groth (MP) och Anita Peterson (V) yrkar att beslutet ska vara ”Motionen skall
anses besvarad med förvaltningens svar.”.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Peter Groths
yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Reservation

Miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sina yrkanden.
Beskrivning av ärendet

Lars-Ivar Ericson (C), har inlämnat en motion om att kommunen skall utarbeta en policy för hur vandalisering på kommunal egendom ska beivras.
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 68/2007 yttrat sig och tillstyrkt motionen.
Tekniska nämnden har enligt § 30/2009 yttrat sig och meddelar att tekniska kontoret arbetar med bekämpning av klotter och skadegörelse enligt egen intern policy.
Tekniska nämnden stödjer initiativet att Hässleholms kommun utarbetar en policy för
hur vandalisering på kommunen egendom ska beivras och deltar gärna i arbetet med
framtagandet av en kommunövergripande policy gällande klotter och skadegörelse.
_____
Kommunstyrelsen 2009-05-20 § 109
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
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Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Yrkande
Peter Groth (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tekniska
nämndens svar. I detta instämmer Per-Åke Purk (V).
Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I detta instämmer Robin
Gustavsson (KD) och Irene Nilsson (S).
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Groths och Per-Åke Purks yrkande och
dels Lena Wallentheims m fl yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och finner
arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2009-04-22 § 124 att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
____________________
Sänt till:
Tn
Bun
Bilaga. Motionen
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§ 78

Motion angående om- och tillbyggnad av Grönängsskolans
gymnastiksal

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås med hänvisning dels till kommunledningskontorets yttrande och dels
till rådande budgetläge.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S), Per-Åke Purk (V), Thomas Ramusson (S), Peter Groth (MP) och
Helena Malje (S) yrkar bifall till motionen.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Tommy
Nilssons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej.”
37 ja-röster och 23 nej-röster lämnas. 1 avstår från att rösta. Se bilaga KF § 78.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sina yrkanden.
Beskrivning av ärendet

Tommy Nilsson (S), har inlämnat en motion om att Grönängsskolans gymnastiksal snarast läggs in i lokalförsörjningsplanen och ganska tidigt för en snar om- och tillbyggnad.
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsavdelning har yttrat sig enligt skrivelse
daterad 2008-06-30.
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 26/2009 yttrat sig och tillstyrker motionen.
_____
2008/401 101
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Kommunstyrelsen 2009-05-20 § 110
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning dels till kommunledningskontorets yttrande och dels till rådande budgetläge.
Yrkande
Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Peter Groth (MP).
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till Lena Wallentheims m fl yrkande om bifall till
motionen, och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder bifall till motionen röstar nej.
9 ja-röster och 6 nej-röster avges.
Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Rolf Tronäss (M), Lena
Olsson(C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Torsten Ising (FV), Patrik
Jönsson (SD), Urban Widmark (M).
Följande röstar nej: Thomas Rasmusson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby (S),
Irene Nilsson (S), Per-Åke Purk (V), Peter Groth (MP).
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2009-04-22 § 125 att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till dels kommunledningskontorets yttrande och dels till rådande budgetläge.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), yrkar avslag med hänvisning till rådande budgetläge och
kommunledningskontorets yttrande.
Tommy Nilsson (S), yrkar bifall till motionen.
Omröstning
2008/401 101
Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

32 (46)

Diarienummer

2009-06-15
Forts § 78
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Lars-Göran Wibergs yrkande och dels
Tommy Nilssons yrkande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som stöder Lars-Göran Wibergs yrkande
röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons yrkande röstar nej”. Lars-Göran Wiberg och
Urban Widmark röstar ja och Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson (S), reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________
Sänt till:
Bun
klk – lokalförsörjningsavd
Bilaga. Motionen
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§ 79

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 – AV
Media Skåne

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Jäv

Urban Widmark (M) och Lena Wallentheim (S) anmäler jäv och deltar inte I handläggningen och beslutet i ärendet..
I detta ärende tjänstgör Bengt Troedsson (M) och Leif Jannerstig (S).
Beskrivning av ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse för år 2008 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna och beställer om att dessa beviljar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
_____
Kommunstyrelsen 2009-05-20 § 112
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Jäv
Urban Widmark (M) deltar varken i behandlingen eller i beslutet av ärendet på grund av
jäv. Han ersätts av Lars-Göran Wiberg som ordförande och av Anna Linell som ledamot.
Lena Wallentheim (S) deltar inte på grund av jäv och ersätts av Agneta Söderberg.
Yrkande
Rune Stensby (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 127 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Direktionen för AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
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Jäv
Urban Widmark (M), deltar på grund av jäv inte i överläggningen och i beslut i ärendet.
Lars-Göran Wiberg (C), tjänstgör som ordförande i detta ärende.
____________________
Sänt till:
AV Media Skåne
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§ 80

Verksamhetsmål 2009 för nämnder och bolagsstyrelser

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Förslagen på nedbrutna verksamhetsmål från nämnder och bolagsstyrelser gällande år
2009 godkänns.
Arbetet med att ta fram lämpligt antal mål, i vissa fall reducerade, ska fortsätta.
Beskrivning av ärendet

Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ner de av kommunfullmäktige beslutade övergripande målen för 2009 till verksamhetsmål gällande för verksamhetsåret 2009.
Kommunens övergripande mål är en del i det övergripande arbetet med att skapa en effektiv verksamhet präglad av ett långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv.
Kommunens övergripande måldokument syftar till att dra upp politiska riktlinjer för organisationens verksamheter, tydliggöra arbetssätt i organisationen och öka samordningen av verksamheterna på en övergripande nivå. Målet är att få en tydligare koppling
mellan politiska mål, verksamhetsinriktningar och resursanvändning.
Nämnderna och bolagsstyrelserna är ansvariga för att bryta ned de övergripande målen i
konkreta mål och aktiviteter, samt redovisa dessa till kommunstyrelsen och inför kommunfullmäktige.
Tidsplanering målstyrning 2009
– Nämnderna ska ha tagit fram mätbara verksamhetsmål för återrapportering till KS
under februari 2009
– Första avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker till delårsrapport 2009
– Andra avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker till kvartalsrapport
(30/9) hösten 2009
– Sista avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker i samband med årsbokslut 2009
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2009-06-15
Forts. § 80

2009/314 012
Kommunstyrelsen 2009-05-20 § 113
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslagen på nedbrutna verksamhetsmål från nämnder och bolagsstyrelser gällande år
2009 godkänns.
Arbetet med att ta fram lämpligt antal mål, i vissa fall reducerade, ska fortsätta.
Yrkande
Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
_____

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 128 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslagen på nedbrutna verksamhetsmål från nämnder och bolagsstyrelser gällande år
2009 godkänns.
Arbetet med att ta fram lämpligt antal mål, i vissa fall reducerade, ska fortsätta.
____________________
Sänt till:
Samtliga förvaltningar
Samtliga kommunala bolag
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2009-06-15
2009/197 316

§ 81

Taxa pendlarparkering – antagande

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Förslag till ändrad lydelse av ”Taxa för uttag parkeringsavgifter” antas att gälla från och
med 2009-10-01.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utarbeta en modell
som passar för pendlare.
Yrkande

Pär Palmgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att taxan ska gälla
från 2009-10-01.
Patrik Jönsson (SD) och Peter Groth (MP) yrkar avslag på p 1 och bifall till p 2.
Omröstning

Ordföranden ställer beträffande p 1 proposition på dels kommunstyrelsens förslag och
dels Peter Groths (MP) och Patrik Jönssons (SD) yrkande om avslag och finner
kommunstyrelsens förslag bifallet.
Beträffande p 2 ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
det bifallet.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Pär Palmgrens yrkande om att taxan ska
gälla från 2009-10-01 och finner det bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sina yrkanden.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm är en knutpunkt för tågtrafiken i södra Sverige, vilket förhållande kommunen aktivt arbetar med att marknadsföra. En viktig del i detta är en väl fungerande
pendlarparkering. Den befintliga, avgiftsfria pendlarparkeringen i kvarteret Verkstaden
fungerar dåligt på grund av att den i mycket stor utsträckning används som boende- och
arbetsplatsparkering.
I ett försök att komma till rätta med ovannämnda problem har tekniska nämnden dels
beslutat att utöka tillåten parkeringstid på nuvarande 24- och 48-timmarsparkering, att
fastställa taxa för parkering inom detta område till 10 kronor per dygn alternativt 50
kronor per vecka, samt att avgiftsbelägga parkering där under dygnets alla timmar och
veckans alla dagar.
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2009-06-15
2009/197 316
Forts § 81
Eftersom pendlarparkeringen inte fungerar på det sätt som var tänkt finns enligt kommunledningskontoret anledning att göra den ändring av parkeringsavgifterna i kvarteret
Verkstaden som tekniska nämnden föreslagit.
Kommunstyrelsen 2009-05-20 § 114
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till ändrad lydelse av ”Taxa för uttag parkeringsavgifter” antas.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utarbeta en modell
som passar för pendlare.
Yrkande
Peter Groth (MP) yrkar avslag på första beslutssatsen och bifall till den andra.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Peter Groths
yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation
Patrik Jönsson (SD) deltar inte i beslutet.
Miljöpartiets ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-22 § 129 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till ändrad lydelse av ”Taxa för uttag parkeringsavgifter” antas.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utarbeta en modell
som passar för pendlare.
____________________
Sänt till:
Tn
Kfs
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2009/381 304

§ 82

Ansökan om kommunens yttrande och borgensåtagande avseende biobränslepanna på Värmeverket i Hässleholm

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Hässleholm Miljö AB`s investering i en biobränslepanna.
2. Kommunen går i borgen såsom för egen skuld för lån om högst 225 miljoner kronor
till Hässleholm Miljö AB.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Yrkande

Thomas Rasmusson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm Fjärrvärme AB genomförde en upphandling av en ny biobränslepanna under 2007-2008. Denna upphandling fick avbrytas i november 2008 på grund av orena
anbud.
Hässleholm Miljö AB har fortsatt utredningen och genomfört en ny upphandling av
biobränslepanna.
Anläggningen planeras att vara driftklar i januari 2011 vilket förutsätter att fortsätta
förhandlingar med anbudsgivare löper enligt uppgjord tidplan.
Styrelsen i Hässleholm Miljö AB har den 27 april 2009 beslutat att ge VD och styrelseordförande i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen om en hemställan hos kommunfullmäktige att kommunen går i borgen för ett banklån motsvarande 225 miljoner kronor avseende investering av en ny biobränslepanna (hetvattenpanna).
_____
Kommunstyrelsen 2009-05-20 § 118
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Hässleholm Miljö AB`s investering i en biobränslepanna.
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304

Forts § 82
2. Kommunen går i borgen såsom för egen skuld för lån om högst 225 miljoner kronor
till Hässleholm Miljö AB.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag liksom Thomas
Rasmusson (S).
_____
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-06 § 138 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Hässleholm Miljö AB`s investering i en biobränslepanna.
2. Kommunen går i borgen såsom för egen skuld för lån om högst 225 miljoner kronor
till Hässleholm Miljö AB.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
____________________
Sänt till:
Hässleholm Miljö AB
klk – ekonomienheten
klk – ekonomistaben

Justering

DR

MA

TR

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

41 (46)

Diarienummer

2009-06-15
2009/380 843

§ 83

Rapport beträffande utställningen ”Pompeji till Bords” ekonomiska och marknadsmässiga mervärden i Hässleholms
kommun
Ärendet utgår eftersom rapporten ej är klar.
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§ 84
Val av 15 huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv
Beslut

Kommunfullmäktige utser följande 15 huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv från
stämman 2010 till och med stämman 2013.
Christer Welinder (S)
Catarina Brännlund (S)
Kaj Nordkvist (S)
Lisbeth Klang (S)
Sune Bromeé (S)
Lars Nyström (S)
Kersti Torstensson (M)
Torsten Nilsson (M)
Anita Lindborg (M)
Ewa Persson (C)
Torsten Turesson (C)
Stig Rålund (KD)
Anita Geivald (FV)
Ulf Sjöström (FP)
Emma Dehlin (SD)
Beskrivning av ärendet

Sparbanksstiftelsen Vinslöv hemställer om att 15 nya huvudmän utses för tiden t.o.m.
årsstämman 2013.
______
Kommunfullmäktige 2009-05-25 § 70
Beslut
Valet bordläggs.
Ärendets tidigare behandling

Valberedningen har 2009-05-25 behandlat ärendet.och lämnat förslag på namn.
______________
Sänt till
Sparbanksstiftelsen Vinslöv
De valda
Troman
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023

§ 85

Avsägelse som ledamot kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Sonje Björck (FV) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och
med 2009-06-01.

______________
Sänt till
Lst
Pk
Troman
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§ 86

Avsägelse som ersättare i miljönämnden
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Till ny ersättare i miljönämnden utses Eskil Johannesson (FV), Åleden 16, 282 94
Hörja.
Ärendebeskrivning

Richard Aagren (FV) avsäger sig uppdraget som ersättare i miljönämnden.
______________
Sänt till
RA
EJ
Pk
MN
Troman
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§ 87

Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen vari utvisas att Herbie Alsaad (MP) utsetts
ny ersättare efter Anette Mårtensson tiden 29/5 2009-31/10 2010 - Dnr 2009/356 102
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen vari utvisas att Gösta Svensson (S) utsetts
ny ersättare efter Gun-Viol Backlund tiden 29/5 2009-31/10 2010 - Dnr 2009/382 104
Rapport från omsorgsnämnden över icke verkställda gynnande beslut per 090331
Dnr 2009/496 730
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Sommarhälsning
Ordföranden Douglas Roth tackar och tillönskar ledamöter och ersättare, tjänstemän
och tekniker en skön sommar.
Vice ordförande Lena Wallentheim tillönskar ordföranden och hans familj en skön
sommar.
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Mona Hilbertsson (S)
Urban Widmark (M)
Willy Ohlsson (S)
Johan Barnekow (M)
Gunnel Persson (S)
Kerstin Andersson (C)
Mikael Björklund (FV)
Robin Gustavsson (KD)
Lennart Westdahl (S)
Patrik Jönsson (SD)
John Bruun (FP)
Ingrid Nyman (S)
Agne Nilsson (C)
Andreas Dahlberg (S)
Karin Nilsson (M)
Lena Nilsson (S)
Åke Nilsson (FV)
Per-Åke Purk (V)
Berit Wirödal (KD)
Christer Jönsson (MP)
Bo-Anders Thornberg (M)
Margareta Axelsson (S)
Thomas Rasmusson (S)
Emma Dehlin (SD)
Rolf Tronäss (M)
Lars-Göran Wiberg (C)
Ingrid Jägerhed (S)
Lars Johnsson (M)
Tommy Nilsson (S)
Cecilia Tornerefelt (M)
Lars-Ivar Ericson (C)
Åke Sundkvist (M)
Helena Malje (S)
Inge Hallabro (KD)
Petra Johansson (SD)
Gösta Johansson (C)
Torsten Ising (FV)
Rolf Delcomyn (S)
Pär Palmgren (M)
Ulf Sjöström (FP)
Connie Asterman (S)
Benny Petersson (S)
Zidon Kristensson (KD)
Sven-Erik Andersson (C)
Johan Berglund (M)
Jenny Önnevik (S)
Peter Groth (MP)
Harald Lind (SD)
Susanna Kennethsdotter (FV)
Kristina Berglund (M)
Christer Welinder (S)
Jan Nilsson (C)
Leif Nilsson (S)
Anita Peterson (V)
Richard Bernsheim (M)
Gunnel Brännström (KD)
Irene Nilsson (S)
Mari-Ann Sandin Bäckestrand (FP)
Lena Wallentheim (S) 2:e v ordf
Mikael Koenen (FP) 1:e v ordf
Douglas Roth (M) ordf
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Mona Hilbertsson (S)
Urban Widmark (M)
Willy Ohlsson (S)
Johan Barnekow (M)
Gunnel Persson (S)
Kerstin Andersson (C)
Mikael Björklund (FV)
Robin Gustavsson (KD)
Lennart Westdahl (S)
Patrik Jönsson (SD)
John Bruun (FP)
Ingrid Nyman (S)
Agne Nilsson (C)
Andreas Dahlberg (S)
Karin Nilsson (M)
Lena Nilsson (S)
Åke Nilsson (FV)
Per-Åke Purk (V)
Berit Wirödal (KD)
Christer Jönsson (MP)
Bo-Anders Thornberg (M)
Margareta Axelsson (S)
Thomas Rasmusson (S)
Emma Dehlin (SD)
Rolf Tronäss (M)
Lars-Göran Wiberg (C)
Ingrid Jägerhed (S)
Lars Johnsson (M)
Tommy Nilsson (S)
Cecilia Tornerefelt (M)
Lars-Ivar Ericson (C)
Åke Sundkvist (M)
Helena Malje (S)
Inge Hallabro (KD)
Petra Johansson (SD)
Gösta Johansson (C)
Torsten Ising (FV)
Rolf Delcomyn (S)
Pär Palmgren (M)
Ulf Sjöström (FP)
Connie Asterman (S)
Benny Petersson (S)
Zidon Kristensson (KD)
Sven-Erik Andersson (C)
Johan Berglund (M)
Jenny Önnevik (S)
Peter Groth (MP)
Harald Lind (SD)
Susanna Kennethsdotter (FV)
Kristina Berglund (M)
Christer Welinder (S)
Jan Nilsson (C)
Leif Nilsson (S)
Anita Peterson (V)
Richard Bernsheim (M)
Christer Caesar (KD)
Irene Nilsson (S)
Mari-Ann Sandin Bäckestrand (FP)
Lena Wallentheim (S) 2:e v ordf
Mikael Koenen (FP) 1:e v ordf
Douglas Roth (M) ordf
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Mona Hilbertsson (S)
Urban Widmark (M)
Willy Ohlsson (S)
Johan Barnekow (M)
Gunnel Persson (S)
Kerstin Andersson (C)
Mikael Björklund (FV)
Robin Gustavsson (KD)
Lennart Westdahl (S)
Patrik Jönsson (SD)
John Bruun (FP)
Ingrid Nyman (S)
Agne Nilsson (C)
Andreas Dahlberg (S)
Karin Nilsson (M)
Lena Nilsson (S)
Åke Nilsson (FV)
Per-Åke Purk (V)
Berit Wirödal (KD)
Christer Jönsson (MP)
Bo-Anders Thornberg (M)
Margareta Axelsson (S)
Thomas Rasmusson (S)
Emma Dehlin (SD)
Rolf Tronäss (M)
Lars-Göran Wiberg (C)
Ingrid Jägerhed (S)
Lars Johnsson (M)
Tommy Nilsson (S)
Cecilia Tornerefelt (M)
Lars-Ivar Ericson (C)
Åke Sundkvist (M)
Helena Malje (S)
Inge Hallabro (KD)
Petra Johansson (SD)
Gösta Johansson (C)
Torsten Ising (FV)
Rolf Delcomyn (S)
Pär Palmgren (M)
Ulf Sjöström (FP)
Connie Asterman (S)
Benny Petersson (S)
Zidon Kristensson (KD)
Sven-Erik Andersson (C)
Johan Berglund (M)
Jenny Önnevik (S)
Peter Groth (MP)
Harald Lind (SD)
Susanna Kennethsdotter (FV)
Kristina Berglund (M)
Christer Welinder (S)
Jan Nilsson (C)
Leif Nilsson (S)
Anita Peterson (V)
Richard Bernsheim (M)
Christer Caesar (KD)
Irene Nilsson (S)
Mari-Ann Sandin Bäckestrand (FP)
Lena Wallentheim (S) 2:e v ordf
Mikael Koenen (FP) 1:e v ordf
Douglas Roth (M) ordf
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LEDAMOT/ERSÄTTARE
Mona Hilbertsson (S)
Urban Widmark (M)
Willy Ohlsson (S)
Johan Barnekow (M)
Gunnel Persson (S)
Kerstin Andersson (C)
Mikael Björklund (FV)
Robin Gustavsson (KD)
Lennart Westdahl (S)
Patrik Jönsson (SD)
John Bruun (FP)
Ingrid Nyman (S)
Agne Nilsson (C)
Andreas Dahlberg (S)
Karin Nilsson (M)
Lena Nilsson (S)
Åke Nilsson (FV)
Per-Åke Purk (V)
Berit Wirödal (KD)
Christer Jönsson (MP)
Bo-Anders Thornberg (M)
Margareta Axelsson (S)
Thomas Rasmusson (S)
Lennart Nilsson (SD)
Rolf Tronäss (M)
Lars-Göran Wiberg (C)
Ingrid Jägerhed (S)
Lars Johnsson (M)
Tommy Nilsson (S)
Cecilia Tornerefelt (M)
Lars-Ivar Ericson (C)
Åke Sundkvist (M)
Helena Malje (S)
Inge Hallbro (KD)
Petra Johansson (SD)
Gösta Johansson (C)
Torsten Ising (FV)
Rolf Delcomyn (S)
Pär Palmgren (M)
Ulf Sjöström (FP)
Connie Asterman (S)
Benny Petersson (S)
Zidon Kristensson (KD)
Sven-Erik Andersson (C)
Johan Berglund (M)
Jenny Önnevik (S)
Peter Groth (MP)
Harald Lind (SD)
Susanna Kennethsdotter (FV)
Kristina Berglund (M)
Christer Welinder (S)
Jan Nilsson (C)
Leif Nilsson (S)
Anita Peterson (V)
Richard Bernsheim (M)
Christer Caesar (KD)
Irene Nilsson (S)
Mari-Ann Sandin Bäckestrand (FP)
Lena Wallentheim (S) 2:e v ordf
Mikael Koenen (FP) 1:e v ordf
Douglas Roth (M) ordf
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